اقتصاد
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نرخ ارز

(سامانهسنا)

چهارشنبه  31اردیبهشت 1399
 26رمضان.1441شماره 20384
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یورو

پوند
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درهم امارات

طالی18عیار

سکه طرح جدید
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ارزانسازیخودرو
رویکاغذ!

آهن ،مقصر جدید رشد هزینه
ساخت مسکن
فعاالن بــازار از رشد هزینه ساخت مسکن در
ماههای اخیر خبر می دهند .در این خصوص،
تازه ترین داده ها از شاخص قیمت نهاده های
ساختمان مسکونی شهر تهران نشان می دهد
که در زمستان  ،98گروه آهن آالت ،میلگرد و
پروفیل با رشد قیمت  34.7درصــدی نسبت
به پاییز ،یکه تاز گرانی در بین این نهاده ها بوده
است .بعد از این گروه ،تنها گروهی که رشد دو
رقمی قیمت در این فصل داشته ،تاسیسات
مکانیکی و عایق های حرارتی است .کل نهاده
هــای بخش ساختمان نیز در ایــن فصل 8.4
درصــد گــران تر شــده انــد .با ایــن اوصــاف و در
شرایطی که وزن هزینه آهن آالت به کل هزینه
های ساخت ،به رقم باالی  18درصد می رسد
و این گروه رشد قیمت باالیی داشته  ،می توان
گفت مقصر جدید رشد هزینه ساخت مسکن،
آهنآالتاست.

بازار خبر

رشد 31درصدینقدینگی
دراسفند98
فارس  -رئیس اتاق بازرگانی تهران در دوازدهمین
جلسههیئتنمایندگاناتاقبازرگانیتهرانگفت:
حجمنقدینگیاسفند98نسبتبهاسفند97حدود
 31درصد افزایش یافت و به  2470هزار میلیارد
تومانرسید.

شمارشمعکوسبرایکاهش۷۰
روزهصدورمجوزهایکسبوکار
مهر  -پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار که
راهیبرایکاهشبوروکراسیهایاداریوکاهش
فرایند راه اندازی یک کسب و کار از 72/5روز به۳
روزاست،بهزودیآغازبهکارمیکند.

خرید ارز برای واردات ۶۲درصد
کاهشیافت
تسنیم  -مــعــاون بــررســی هــای اقتصادی اتــاق
بازرگانی تهران از کاهش  ۶۲و  ۵۰درصدی خرید
ارزوارداتوفروشارزصادراتیدرسالجارینسبت
بهمدتمشابهسالگذشتهخبرداد.

بهرهوریعواملتولیددرسال97
منفی 6درصد
فارس-رئیسسازمانملیبهرهوریبااشارهبهاین
که رشد بهرهوری در سال  97بیش از منفی 6.12
درصد بوده است ،گفت :با نفت اقتصاد مقاومتی
محققنمیشود.

عناوین

نیم سکه

قیمت -بهمن

سقف مجاز قیمت

حمایت

رقابت) اسفند 98

 97سازمان

کارخانه (مرکز ملی

درصد
رشد

محصوالت ایران خودرو (قیمت ها به میلیون تومان)

شورای رقابت ،جدول قیمت های رسمی
خودرو را با تعیین قیمت هایی به مراتب
پایین تر از قیمت های بازار اعالم کرد
قیمتهایجدیدمحصوالتایرانخودرووسایپابراساس
دستورالعمل قیمت گــذاری شــورای رقابت اعــام شد
که نشان می دهد شورای رقابت رشد بین صفر تا 35.4
درصدی را برای محصوالت ایران خودرو و سایپا در نظر
گرفته است .به نظر می رسد این قیمت ها پس از اعمال
نظر ستاد تنظیم بازار نهایی و اعالم می شود .این نرخ ها
در شرایطی ابالغ شده که قیمت بازار این خودروها بعضا
دوبرابرقیمتابالغیاستوبایدببینیمآیادرعمل،بازار،
قیمتهایابالغیرامیپذیرد.پسازآنکهشورایرقابت
درهفتهگذشته،ازتعیینمتوسطرشد 10درصدقیمت
برایمحصوالتایرانخودروو 23درصدبرایمحصوالت
سایپاخبرداد،دیروزسرانجامفهرستقیمتکارخانهای
این دو خودروساز اعالم شد .بر این اساس و طبق گزارش
خبرگزاری فارس ،مشاهده می شود که رشد بین صفر تا
 35درصدی قیمت در مجموع محصوالت ایران خودرو و
سایپادرنظرگرفتهشدهاست.البتهبهنظرمیرسدقیمت
های جدید پس از اعمال نظر ستاد تنظیم بازار نهایی و
اعالم شــود .به گــزارش خراسان ،فهرست اولیه قیمت
خودروهادرحالیاعالمشدهکهقیمتهابعض ًاازنرخهای
رسمیکنونینیزپایینترهستند.

پژو  405بنزینی GLX

49

۵۴.۷

۱۱.۷

پژو  405دوگانه GLX

۵۰.۹

۵۷.۹

۱۳.۷

پژو  405بنزینی SLX

۵۲.۷

۵۸.۷

۱۱.۴

پژو پارس سال

۶۰.۹

۶۶.۳

۸.۹

پژو پارس سال دوگانه

۶۲.۵

۶۸.۹

۱۰.۱

پژو پارس TU5

۶۹.۲

۶۸.۹

۰.۰

پژو  206تیپ 2

۵۲.۲

۶۱.۷

۱۸.۰

پژو  206تیپ 5

۶۱.۷

۷۱.۷

۱۶.۲

پژو  206صندوقدار V8

۶۲.۸

۷۴.۳

۱۸.۳

سمند ال ایکس
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۵۴.۳

۴.۵

سمند ال ایکس  EF7بنزینی

۵۴.۲

56

۳.۳

سمند ال ایکس  EF7پایه گازسوز 10

۵۵.۹

۵۸.۵

۴.۷

سمند ال ایکس  EF7پایه گازسوز 16

۵۷.۴

۵۹.۴

۳.۵

سمند سورن

۶۳.۹

۶۶.۲

۳.۵

رانا

۵۲.۴

۶۴.۶

۲۳.۴

پراید ایکس 111

۳۳.۴

۳۶.۹

۱۰.۷

پراید ایکس 131

۳۱.۲

۳۷.۴

۱۹.۹

پراید ایکس 132

۳۲.۳

۳۶.۳

۱۲.۶

تیبا ایکس 231

۳۵.۷
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۲۸.۸

تیبا  2ایکس 211

۳۸.۳

۵۱.۸

۳۵.۴

ساینا

۴۰.۶

۵۲.۴

۲۸.۱

محصوالت سایپا (قیمت ها به میلیون تومان)

امروز آخرین فرصت ثبت نام صندوق سهام دولتی است

پاسخبه 4سوالمهمدربارهخریدسهامدولتی

طبق اعالم وزارت اقتصاد ،امروز آخرین مهلت
پذیره نویسی صندوق دارا یکم یا همان صندوق
متشکلازسهامدولتدر 3بانکو 2بیمهمعتبر
کشوراستواینزمانتمدیدهمنخواهدشد.
بهگزارشخراسان،مهمترینخبرجدیددراین
خصوص مربوط به موضوع دوره آزادشدن این
سهام است .طبق گفته معمارنژاد ،معاون وزیر
اقتصاد ،پیشنهاد جدیدی مطرح شده که طبق
آن دوره آزادســازی از دو ماه به یک ماه کاهش
خواهد یافت .با وجود گذشت حدود سه هفته
از زمان اعالم این طرح ،همچنان سواالتی در
این خصوص مطرح است که به برخی از آن ها
پاسخمیدهیم:
-1کدبورسیالزماست؟برخیازبانکهادر
پیامک های تبلیغاتی خود به نحو گمراه کننده
ای به مردم اعالم می کنند که بدون کد بورسی
میتوانند در این پذیره نویسی شرکت کنند اما
برای خرید این سهام هیچ نیازی به کد بورسی
نیست! ولی نکته مهم این است که برای فروش
حتمانیازبهکدبورسیهست.لذاشمامیتوانید
سهامراازطریقبانکهابخریدوبرایفروشآن
بهتدریجکدبورسیبگیرید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

-2ثبت شماره شبا برای چیست؟ در فرایند
خریدسهامازشماکدشبادریافتمیشود.مهم
ترین کارکرد کد شبا ،زمانی است که مشارکت
در طرح بیشتر از  8میلیون نفر (ظرفیت کل
طــرح) باشد ،در این حالت به هر نفر کمتر از
 200واحد سرمایه گذاری (معادل دو میلیون
تومان) خواهد رسید .در این شرایط مازاد مبلغ
پرداختی به شبای اعالمی واریز خواهد شد.
لذا ضرورت ندارد این شماره شبا متعلق به فرد
متقاضی باشد .مثال اگر سرپرست خانواری
برایاعضایخانوادهثبتناممیکند،میتواند
شبایخودشراثبتکندتامبالغمازاداحتمالی
بهحسابشبرگشتدادهشود.
-3نحوه فروش چگونه است؟نحوه فروش به
این صورت است که برای هر فرد متقاضی (هر
کدملی)بایدتقاضایکدبورسیدادهشودوبعد
ازطیمراحل(ثبتنامسجام،انتخابکارگزاری
و احراز هویت) امکان فروش واحدهای سرمایه
گــــذاری از طــریــق سیستمهای معامالتی
(سیستمهایآنالینیاحضوریکارگزاریهای
بــورس) وجــود خواهد داشــت .بعد از فروش،
کارگزاری مبلغ را به حساب متعلق به صاحب

ربع سکه

21/500/۰۰۰ 38/500/۰۰۰

کدبورسیواریزمیکند.
 -4ســود خرید ایــن سهام چقدر است؟
بسیاریاینطرحراباعنوانفروشسهامدولتی
با تخفیف  20یا  30درصــد معرفی میکنند
اما این توضیح دقیق نیست .موضوع تخفیف
 20درصــدی عمال با اصالحاتی که دولت در
دستورالعمل داد به  30درصد افزایش یافت.
امابایدتوجهکردکهاین 30درصدهمنسبتبه
قیمت های 13اردیبهشت است .اگر قیمتها
نسبت به آن تاریخ افزایش یابد ،سود بیشتر و
اگر کاهش یابد ،کمتر خواهد شد .هم اکنون
(با قیمت های دیــروز بــورس) ارزش هر واحد
سرمایهگذاری صندوق حدود  17تا  18هزار
تومان است .یعنی حدود  73درصد سود دارد.
البته باید دید تا زمان بازگشایی چه خواهد شد
همقیمتنمادهایموجوددراینصندوقمهم
است و هم قیمت بازگشایی صندوق که ممکن
استکمترازارزشروزداراییهاباشد.

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

82/437

68/542

نبض قیمتها

ادعای دپوی 30هزار خودرو
وتکذیبخودروسازان

تثبیت دالر
در کانال 17هزار تومان

خبرگزاری تسنیم با استناد به تصاویر هوایی
گرفته شده از انبارهای خودروسازان مدعی شد
 30هزار خودرو در این انبارها دپو شده است.
در این حال ،قائم مقام فروش شرکت سایپا با رد
وجوداینمیزانخودرودرانبارسایپا،دالیلوجود
کمتر از 20هزار خودرو در انبارهای این شرکت
راتشریحکرد.
در شرایطی که قیمت ها در بازار خودرو ،به دلیل
کمبود عرضه ،بیش از حد زیاد شده و حساسیت
نهادهای نظارتی برای مقابله با احتکار خودرو
بیشترشدهاست،خبرگزاریتسنیمدرگزارشی،
مدعی شد که هم اینک  30هزار خــودروی دپو
شده در انبارهای خــودروســازان وجــود دارد.
در این گــزارش ،ضمن انتشار تصاویر هوایی
از انبارهای خــودروســازان ،به اظهارات اخیر
سرپرستدفترخودروونیرومحرکهوزارتصمت
نیز اشاره شده است .جعفرپور ابراز امیدواری
کرد با تعیین تکلیف ماجرای قیمت خودرو در
شــورای رقابت ،تکلیف  30هزار خودرویی که
منتظر قیمت نهایی هستند ،مشخص شود.
این اظهارات نشان می دهد الاقــل بخشی از
خــودروهــای موجود در پارکینگ و انبارهای
خودروسازان ،نیازی به قطعه ندارند و صرف ًا در
انتظار تعیین قیمت های جدید هستند .در این
حال،ادعایدپویخودرودرانبارخودروسازان،
واکنش قائم مقام فــروش شرکت سایپا را در
پی داشــت .باقری با رد انبار  30هــزار خودرو
در پارکینگ این شرکت گفت :خودروسازی
سایپا از بهمن سال گذشته تاکنون  100هزار
خودرو را فاکتور کرده و تحویل مردم داده است.
همچنین در فروردین و اردیبهشت امسال هم
فروشخودروازسویسایپانسبتبهمدتمشابه
پارسال  60درصــد بیشتر بــوده اســت .باقری
افــزود :تمام نهادهای نظارتی اطالع دارند که
بخشی از خودروهایی که االن در پارکینگ این
خودروسازی وجود دارد ،به دلیل نبود قطعه
و تکمیل نبودن است که البته تولید خودروی
ناقص هم منطق دارد و این مسائل قب ً
ال به اطالع
نهادهای نظارتی رسیده است .وی تصریح کرد:
در مجموع کل خودروهای ناقص یا فاقد مجوز
یوروپایپ موجود در پارکینگ این خودروسازی،
زیر 20هزارخودرواست.
از سوی دیگر مقیمی مدیر عامل ایــران خودرو
نیز ضمن رد شائبه  هر گونه احتکار ،با اشاره
به انتشار عکس های  هوایی از پارکینگ های
خودروسازان در فضای مجازی افزود :بعضی از
خودروها دارای کسری تک قطعه هستند که با
ترخیصکاالازگمرک،اینخودروهاتکمیلوبه
مشتریانتحویلدادهخواهدشد.

بردبار-بازارارزچندروزیاستکهروندیصعودی
به خود گرفته و قیمت دالر از کانال16هزار تومانی
در هفته گذشته  ،به کانال 17هزار تومانی در هفته
جاری افزایش یافته است؛ دیروز در بازار ارز پایتخت
در خیابان فردوسی و جمهوری اسالمی ،حوالی
ظهر بعد از ساعت  ، 12قیمت هر دالر آمریکا برای
خرید 17هــزار و  250تا 17هــزار و  300تومان و
برایفروشقیمت17هزارو 350تا17هزارو400
تومانرادرگیشهصرافیهاثبتکرد؛قیمتیوروهم
18هزارو 500تومانبرایخریدو18هزارو600
تومان برای فروش بود.قیمت ارز در صرافی های
بانکی نیز همگام با قیمت صرافی های آزاد افزایش
یافته و به کانال  17هزار تومانی صعود کرده بود.
قیمتهردالرآمریکادرصرافیبانکملیدرخیابان
فردوسی پایتخت 17،هزار و 50تومان برای خرید
و 17هزارو 150تومانبرایفروشثبتشدهبود.
پوند انگلیس نیز دیــروز در صرافی های آزاد رقم
19هزار و 700تومان برای خرید و20هزار و500
تومان را برای فروش ثبت کرد؛ درهم امــارات نیز
 4550تومان بــرای خرید و  4700تومان برای
فروشمعاملهشد.

خبر

ابراز نگرانی سازمان برنامه و
بودجه از تشدید فقر غذایی
یک مرکز تخصصی زیرمجموعه سازمان برنامه و
بودجه درباره فشار مضاعف تورم بر دهک های کم
درآمد هشدار داد .دفتر امور اقتصاد کالن سازمان
برنامه و بودجه ،در گزارشی که به بررسی وضعیت
تورمدرزمستانسال ۹۸پرداخته،آوردهاست:تورم
ازناحیهگروهخوراکیهاوآشامیدنیهابردهکاول
تاثیربیشتریمیگذاردوایندهکفشارمضاعفیرا
نسبتبهدهکدهماحساسمیکند زیرادهکاول
به طور متوسط 43.3درصد از کل مخارج مصرفی
خودرابهگروهخوراکیهاوآشامیدنیهااختصاص
داده در حالی که دهک دهم تنها  17.2درصد از
مخارجخودراصرفاینگروهمیکند.سازمانبرنامه
وبودجهدراینخصوصمعتقداست،هرافزایشیدر
قیمتاینگروه،فشاریمضاعفبردهکهایپایین
است .باال بودن تورم میتواند سهم خوراکیها را
در سبد مخارج دهکهای پایین افزایش دهد و فقر
غذایی بیشتری ایجاد کند .به گزارش خراسان ،در
فروردین امسال نیز نرخ تورم خوراکی ها طی یک
ماه 5.2درصدبودهکهنسبتبهافزایشاینشاخص
دراسفندماهکه 2.1درصدبودهاست،سرعترشد
 2.5برابریرانشانمیدهد.

